
ATA da 239ª Reunião Plenária Ordinária do 

CADES 
 

I - Dia, hora e local da reunião 

 

Realizou-se na data de 16 de fevereiro de 2022, quarta-feira, sob a condução do Sr. 

Carlos Eduardo Guimarães de Vasconcellos, Secretário Adjunto da Secretaria do Verde 

e do Meio Ambiente, representando neste ato o Secretário da Secretaria do Verde e do 

Meio Ambiente e Presidente do CADES Sr. Eduardo de Castro a 239ª Reunião Plenária 

Ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 

CADES,com início às 10:10h, de forma virtual pela plataforma Microsoft Teams, 

convocada pelo Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

 

II – Pauta 

 

1. Aprovação das Atas 234ª, 236ª, 237ª e 238ª Reunião Plenária Ordinária; 

2. Apresentação e posse dos Conselheiros eleitos do CADES representantes da 

Sociedade Civil - Segmento Macro Regiões – mandato 2021-2023; 

3. Posse da Sra. Priscila Socudo Diniz como Conselheira Suplente, representante da 

Coordenação de Fiscalização Ambiental - SVMA/CFA; 

4. Deliberação do Calendário das Reuniões Ordinárias Plenárias do CADES para ano 

letivo de 2022; 

5. Sugestões de temas de Pauta para futuras reuniões do CADES. 

 

 

TRANSCRIÇÃO AUTOMATIZADA 
 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO - Então, mais uma vez, bom dia a 

todos, conselheiros, conselheiras, nossos convidados, agradecemos muito a presença 

de todos nesta quarta-feira. Temos uma pauta muito bacana hoje, tirando a parte 

administrativa de aprovação de atas, nós temos a nomeação e a posse de novos 

conselheiros o que nos da muita alegria. Então vamos começar! Na qualidade de 

presidente da mesa, eu, Carlos Eduardo Guimarães Vasconcelos, Secretário Adjunto 



da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente dou início à 239ª (Ducentésima 

trigésima nona) Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável da Cidade de São Paulo - CADES, convocada nos termos 

do artigo 7º do Regimento Interno (Resolução nº 140/CADES/2011), que se realiza na 

data de hoje, dia 16 de fevereiro 2022, quarta-feira, às 10h10min, de forma virtual pela 

Plataforma Microsoft Teams. Passo agora a palavra para a Coordenadora Geral do 

CADES, Senhora LILIANE NEIVA ARRUDA LIMA, para darmos início a nossa reunião 

e pauta do dia. Muito obrigado, Liliane é com você. 

 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – Bom dia a todos os presentes aqui 

hoje, damos início a nossa reunião com o item do expediente. Aprovação das Atas 234ª, 

236ª, 237ª e 238ª Reunião Plenária Ordinária. Dessa forma, colocamos em votação a 

aprovação dos referidos itens, se tiver alguma objeção, por favor, só vocês levantarem 

a mão. Damos então como aprovado, por unanimidade a aprovação da ata de hoje. 

Passando agora para o segundo ponto do nosso expediente, que é a apresentação da 

posse dos conselheiras e conselheiros eleitos do CADES, representantes da sociedade 

civil, segmento macrorregiões do mandato de 2021 e 2023. Desta forma eu passo a 

palavra ao secretário adjunto Carlos Vasconcelos para proceder com a posse dos 

nossos conselheiros eleitos do Conselho Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – CADES, representantes da sociedade civil 

macrorregiões conforme disposto do artigo quarto, parágrafo primeiro da resolução 

número 140 do CADES, de 20 de julho de 2011. Passo agora a palavra ao Carlos 

Vasconcelos com grande felicidade para dar a posse aos novos conselheiros desde já 

eu dou parabéns para todos. Vamos em frente, Carlos? 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Obrigado Liliane, vamos! Como eu 

falei hoje é um dia de festa para a gente da Secretaria, espero também que todos se 

sintam assim dentro do CADES, onde a gente da posse para novos amigos e amigos 

que que estão só se mantendo e renovando os votos de casamento com o CADES. 

Então, a desejando as boas vindas e o bom retorno a quem já estava aqui, aos novos 

conselheiros e conselheiras, representantes da sociedade civil, macrorregiões e ONGs 

para o exercício deste mandato de 2021 a 2023, e nos é como uma mencionei uma 

grande honra que a gente comece os trabalhos e receba a contribuição desses novos 

conselheiros, que a cidade de São Paulo receba a contribuição desses novos 

conselheiros. Sendo assim, para proceder com a posse dos novos membros do nosso 

conselho CADES, faço a leitura dos nomes dos conselheiros  

e conselheiras designados pela portaria número 48 de 2022 da SGM, bem como suas 



representações. Da macrorregião Leste 1, representada pela conselheira titular, a 

Senhora Delaine Guimarães Romano representante do Fórum para Desenvolvimento 

da Zona Leste, parabéns e ótimo trabalho aí a frente. Da macrorregião Leste 2, 

representada pelo conselheiro titular, o senhor Osvaldo Fernandes da Silva, 

representante do Instituto Brasileiro Ambiental Lixo Energia Verde, parabéns Oswaldo. 

Macrorregião Leste 3, representada pelo conselheiro titular, senhor Ângelo Iervolino, 

representante da entidade Sociedade Ambientalista Leste – SAL. Macrorregião Sul 1, 

representada pela conselheira titular, a Senhora Tereza Cristina M. da Cunha, 

representante da Associação de Moradores do Parque Vera Cruz no Estado de São 

Paulo. Teresa, nossa estima e desejo aí de grandes realizações. Macrorregião Sul 2, 

representada pela conselheira titular, a Senhora Jaciara Schaffer Rocha, representante 

da Associação dos Moradores do Jardim Petrópolis e dos Estados – SAJAPE. 

Parabéns, vamos em frente e sucesso aí. Obrigado pelo contínuo envolvimento. 

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO SUL 2 – JACIARA SCHAFFER - 

com certeza, muito obrigada a você e a Liliane também por esse trabalho tão especial 

que a gente desenvolve aqui e parabenizo a todos os novatos, inclusive a minha 

suplente Maria do Carmo, Delaine, todas as pessoas que a gente já tem o trabalho aqui 

ardo por São Paulo e para essa melhora. Obrigada, bom dia a todos. 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Obrigado, Jaciara. Dando os 

parabéns também a conselheira suplente, a senhora Maria do Carmo Lofti, 

representante da Ciranda Comunidade e Cidadania. Bem-vinda Maria do Carmo! 

Macrorregião Norte 2, representada pelo conselheiro titular senhor José Ramos de 

Carvalho, representante da Associação Paulista dos Gestores Ambientais – APGAM, 

José Ramos grande companheiro, vamos seguir em frente, obrigado pela permanência, 

pelo constante envolvimento com as questões ambientais de São Paulo José Ramos, 

parabéns!  

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO NORTE 2 – JOSÉ RAMOS – 

Parabéns pra nós, hoje um pouco mais triste pelas ocorrências no Rio, porque aqui na 

região norte nós estamos localizado bem na cadeia de Serra da Mantiqueira e 

Cantareira e sempre que acontece coisas na região Serrana, imediatamente a gente 

recebe aqui em São Paulo, especialmente na região norte, pelas questões (trecho 

inaudível), e a gente lamenta todo esse sofrimento que a gente tem visto nas imagens 

no Rio e nos preocupa bastante aqui também. Então nossa solidariedade a todos e que 



sejamos todos bem frequentes no CADES e que possamos realizar coisas bem 

importantes para o nosso município e para nossa região. Obrigado. 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Obrigado José Ramos, eu 

agradeço bastante, eu como fluminense, carioca e paulistano de coração, agradeço 

bastante seus votos, a situação lá está bem difícil, uma tragédia, vamos torcer para que 

o governo do Rio e governo de Petrópolis possa dar apoio as famílias, aos desabrigados 

e aqueles que perderam seus entes queridos. Bom, continuando da macrorregião 

Centro-Oeste 2, representada pela conselheira titular, a senhora Michelle Letran, 

representante da Sociedade Vegetariana – SVB. Parabéns Michelle, bem vinda! Sendo 

assim, conselheiros e conselheiras empossadas e empossados presente na nossa 

reunião eu abro também o espaço, alguns já comentaram, para aqueles que não 

comentaram nada ou não quiseram, se algum deles quiser fazer alguma observação, 

fazê-las agora.  

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO LESTE 1 – DELAINE ROMANO - 

Posso falar secretário? 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Pode, claro. Bem-vinda! 

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO LESTE 1 – DELAINE ROMANO – 

Delaine, bom dia. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente.  

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Acho que eu já conheço todo 

mundo, então é sempre bom ver os rostinhos amigos e queridos envolvidos na pauta 

ambiental, a gente fica muito contente, os conselheiros fazem, passam a fazer parte da 

equipe da Secretaria e toda essa troca mesmo que as vezes, como dentro da família, 

às vezes tem umas discussões, os arranca rabos, a gente fica muito contente 

porque esse envolvimento da população, da sociedade civil é fundamental, sem 

envolvimento eu acredito piamente nisso, sem envolvimento a gente não anda tão 

rápido. São os olhos, são quem fiscaliza e isso daí me é, nos é muito importante. Então, 

parabéns aí a todos. Delaine, por favor, fique à vontade. 

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO LESTE 1 – DELAINE ROMANO – 

Quero me colocar à disposição da Secretaria dos outros conselheiros. Não sei se eu já 

falei isso, eu sou especialista em resíduos, acho que é uma pauta bem importante que 



poderíamos trazer para as reuniões, e me coloco a disposição para alguma dúvida, 

alguma sugestão, e é um prazer novamente estar aqui. Obrigada Secretário. 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Obrigado Delaine, é um prazer e a 

gente fica muito contente com a chegada dos novos e manutenção dos antigos. É muito 

bacana. Mas alguém quer fazer alguma consideração? 

 

REPRESENTANTE TITULAR UGT - CRIS PALMIERI - Bom, primeiramente 

parabenizar os novos conselheiros, e pela oportunidade também parabenizar pelo 

trabalho que a Secretaria vem desenvolvendo, e dizer que nessa última eleição dos 

CADES Regionais, nós tivemos os 32 conselheiros e seus suplentes em relação as 

Subprefeituras que esses conselheiros da agora das macrorregiões tenham contato 

com os conselheiros dos CADES regionais, respectivos nas suas áreas, para trazer as 

demandas de como eles podem participar aqui, porque eu já pego ata de reunião, 

converso, já longa data que eu já participo e levo para as regiões, antes tinha Agenda 

21, a rede das Agendas 21, agora nós temos os CADES e por isso que eles têm uma 

demanda também muito específica para cada subprefeitura, que a gente possa interagir, 

afinal todos somos conselheiros da mesma Secretaria. Isso facilita muito. Só isso e 

obrigada pela oportunidade. 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Cris, vocês são conselheiros da 

Secretaria, mas antes até são conselheiros da cidade de São Paulo, então ainda mais 

importante dentro do contexto geral. Maria do Carmo?  

 

REPRESENTANTE SUPLENTE MACRORREGIÃO SUL 2 – MARIA DO CARMO – 

Bom dia, meu nome é Maria do Carmo, também sou do CADES Santo Amaro e do 

parque do Chuvisco, e queria agradecer essa oportunidade. Sou suplente junto com a 

Jaciara titular. E falando em resíduos, eu acredito muito na importância de políticas 

públicas interagidas, a questão de coleta seletiva nas escolas, que está dentro do 

currículo, eu acho muito importante a gente estar articulando essas políticas, nós 

iniciamos com algumas escolas em Santo Amaro, eu gostaria de ter apoio junto ao 

CADES regional, que toda a cidade de São Paulo tivesse escolas fazendo reciclagem, 

já que está dentro do currículo e eu peço esse apoio a todos vocês. Assim como 

educação, esporte eu acredito nesse trabalho articulado. Muito obrigada e contem 

comigo. 

 

 



PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Valeu Maria do Carmo, obrigado. 

Apoio é sempre bom. Lembrando que não são apenas os conselheiros dos CADES 

regionais, há 2 finais de semana atrás a gente deu posse a 602 novos conselheiros, 

junto com 32 e tivemos a felicidade, satisfação de ver os 32 subprefeitos da cidade de 

São Paulo na nossa cerimonia, dando representatividade, dando posse aos novos 602 

conselheiros.  

Trabalhar com os conselheiros é importante, mas também é importante trabalhar com 

os presidentes dos casos regionais, os subprefeitos. Então busquem eles, conversem, 

trabalho em equipe é importante, essa interação. Senhor José Ramos. 

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO NORTE 2 – JOSÉ RAMOS - Eu achei 

interessante Carlos, a fala da conselheira, e especialmente neste momento eu queria 

agradecer o representante aqui do CADES municipal da Secretaria Municipal da Saúde. 

Eu acho que é como você comentou Carlos, às vezes existem as trocas, as guerras 

normais, mas ninguém agradece, depois de que se resolve ninguém se lembra. Eu 

queria agradecer muito a Mônica, suplente da Secretaria Municipal de Saúde que ficou 

atenta a aquela nossa solicitação via WhatsApp, sobre a Avenida do Poeta que 

realmente estava uma indecência sanitária, uma complicação horrível e que 

imediatamente com o apoio da Secretaria municipal, entrou em contato com o 

subprefeito de Vila Maria/Vila Guilherme e efetuaram a limpeza da região e já realizamos 

uma reunião, inclusive com o próprio subprefeito, a São Paulo e os demais os demais 

setores, especialmente da coordenação de saúde aqui da Vila Maria na região da 

subprefeitura, e já tem um cronograma, além de um cronograma de limpeza 

efetivamente, até porque também a gente identificou o sucateamento do ecoponto Vila 

Sabrina, que é um espaço importante para a recepção do descarte, isso que nós 

estamos falando aqui até a própria Delaine. E agradecer a todos os envolvidos nos 

setores. Agora sim, nós temos um grupo de trabalho para que eu estou me colocando, 

inclusive com um representante do CADES municipal, eu não sei nem se eu tenho 

autorização, mas agora sim até por conta da nossa nomeação hoje. Agradecer ao 

subprefeito e a todos os envolvidos nesse grupo de trabalho, agora cuidar um pouco 

melhor da Avenida do Poeta porque realmente as condições sanitárias da região. Eram 

bem ruins. Agradecer em particular a Mônica, da Secretaria Municipal da Saúde e aqui 

do nosso CADES, e que atentamente foi rápida e em poder atuar e ajudar a resolver 

essa dificuldade que nós tínhamos naquele momento. Bom, e a Palmieri ela disse uma 

coisa importante também, que essa questão dos CADES regionais a gente trazer as 

atas para o municipal também, para o CADES principal como dizem, mas eu não gosto 

muito dessa referência, eu acho que municipal e regional são ambos importantes. Nesse 



caso, trazer essas atas, e a gente tem uma ata agora importante de janeiro para agregar 

a esta ata de hoje do CADES municipal referente às questões de terraplanagem 

indevidas feita por empresários, que a própria Câmara Técnica RIVI que tem ciência e 

a gente vai precisar de fiscalização, até porque me parece que também vai dar posse a 

uma nova responsável pela fiscalização da Secretaria do Verde. A Liliane vai fazer essa 

indicação. Mas agradeço e vamos em frente, porque assim que acontece, assim que 

melhora o nosso município e as nossas regiões aí no CADES. Obrigado. 

 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – Obrigada senhor José Ramos. 

Passando agora para o terceiro ponto do expediente. Magali você quer dar uma 

palavra?  

 

REPRESENTANTE TITULAR SMS – MAGALI BATISTA - Oi, bom dia a todos. Só para 

repassar a informação do senhor José Ramos, o agradecimento dele com a Mônica, a 

Mônica sofreu um acidente, teve que fazer uma cirurgia, mas ela está bem, por isso que 

ela não está hoje na reunião. Senhor José Ramos, vou repassar para ela, já tinha falado 

dos seus agradecimentos, vou passar para ela. E a Secretaria Municipal de Saúde está 

à disposição dos conselheiros, e na participação dos projetos, nos trabalhos. Obrigada. 

 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – Obrigada, Magali. Só um minuto, 

por favor pessoal, a conexão do Carlos caiu, mas já está presente novamente. 

Passando para o terceiro ponto do expediente, posse da Senhora Priscila Socudo Diniz, 

como conselheira suplente, representante da Coordenação de Fiscalização Ambiental 

CFA, daqui da Secretaria do Verde. Dessa forma eu passo a palavra agora para o Carlos 

para dar posse a nossa Priscila, como suplente na nossa parte da fiscalização, que o 

nosso presidente é o senhor Willian Agra.  

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Então como presidente da mesa, 

eu dou a posse e boas-vindas ao nosso CADES, ao conselho a Senhora Priscila Socudo 

Diniz, para representar a cadeira da Coordenação de Fiscalização Ambiental - CFA, da 

Secretaria do Verde e Meio Ambiente, nos termos da portaria de designação número 42 

de 2022, coordenação essa que é de extrema importância para o funcionamento do 

CADES. Priscila, você quer fazer alguma observação, manifestação? 

 

CONSELHEIRA SUPLENTE CFA - PRISCILA DINIZ – Bom dia a todos. Eu agradeço 

a oportunidade e espero contribuir. Estou à disposição de todos.  

 



PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Muito obrigada, Priscila.  

 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – Seja vem vinda Priscila.  

 

CONSELHEIRA SUPLENTE CFA – PRISCILA DINIZ – Obrigada! 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Vamos para o quarto ponto, então? 

Lili. 

 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – Passamos agora para o quarto 

ponto do expediente do dia. Deliberação do calendário das reuniões Ordinárias 

Plenárias do CADES do ano letivo de 2022, que foi passado na última reunião do 

CADES em dezembro.  

Conforme apresentado, discutido previamente na 238ª Reunião Plenária Ordinária, 

colocamos neste momento, para fins de deliberação do calendário do ano de letivo de 

2022. Sendo dia 16 de março, 13 de abril, 18 de maio, 15 de junho, 13 de julho, 10 de 

agosto, 14 de setembro, 19 de outubro, 9 de novembro e 14 de dezembro. Todas as 

reuniões serão, por enquanto por via Teams e às 10 horas da manhã. Todos de acordo? 

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO LESTE 1 – DELAINE ROMANO -  É 

sempre na quarta-feira?  

 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – Isso, vocês já deixam 

programado. Nós vamos estar enviando para vocês novamente o calendário. 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – É a nossa quarta-feira verde 

Delaine. 

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO LESTE 1 – DELAINE ROMANO - 

Ótimo! 

 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – Assim Delaine, o pessoal não 

confunde. Já sabe que é sempre na metade do mês e às 10 horas da manhã em uma 

quarta-feira. Então já deixa programado para todos vocês. Então dou como aprovada, 

por unanimidade. Agora passamos para o próximo item da nossa reunião. Nós temos 

uma inclusão de pauta, eu vou passar a palavra para a diretora do FEMA, a senhora 



Cecília Preturlan, para dar informe acerca da nova renovação do mandato do Conselho 

do CONFEMA. Cecília, por favor.  

 

DIRETORA DO CONFEMA – CECÍLIA PETURLAN - Bom dia a todos. Eu gostaria de 

solicitar a deliberação sobre a recondução do mandato do senhor Marco Antônio Lacava 

como conselheiro titular, representante do CADES no CONFEMA para o restante do 

biênio de 2021 2023. Desta forma, eu passo a palavra novamente para coordenadora 

geral para proceder com a deliberação. Obrigada. 

 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – Eu só vou estar repetindo aqui, 

porque cortou uma parte. É o mandato do senhor Marcos Antônio Lacava, conselheiro 

titular representante do CADES e do CONFEMA, para o biênio de 2021 a 2023. Sendo 

assim, colocamos para a votação dos conselheiros e conselheiras que concorda com a 

recondução do mandato do senhor Antônio Carlos Lacava. Dando como aprovado, o 

senhor Antônio Lacava. Passando agora para o último expediente do dia. Tendo 

sugestões de futuras reuniões do CADES, peço por gentileza que vocês encaminhem 

para cades@prefeitura.sp.gov.br, lembrando que que os novos conselheiros que 

entraram hoje e receberam posse, nós temos um grupo do WhatsApp que a Fernanda, 

diretora ela vai estar incluindo vocês a partir de hoje no nosso grupo. E referente ao link 

da nossa reunião, peço por favor, que vocês leiam o e-mail até o final, que o link vai 

estar no final mesmo da mensagem, e no próprio WhatsApp também vai estar o link 

para vocês, se caso vocês não conseguirem entrar pela plataforma, computador é só 

apertar no link, por gentileza. Passo agora a palavra para o Carlos, por favor Carlos. Há, 

Delaine quer dar uma palavra?   

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO LESTE 1 – DELAINE ROMANO -  

Liliane, eu solicitei da outra vez que vocês fizessem uma apresentação talvez da 

composição do CADES, porque assim, a gente recebe esse e-mail e tem muita gente 

no e-mail, e vários e-mails voltam, porque acho que a pessoa nem está mais, e eu 

gostaria que fosse uma apresentação atualizada, se possível. Para a gente saber quem 

faz parte de cada segmento, porque nós até enviamos uma vez a foto com um 

resuminho de cada um, não sei se ainda tem isso. E aí eu estou solicitando para vocês 

fazerem uma apresentação. Acho que seria interessante até para o pessoal novo 

também, que não conhece as pessoas muito bem, e atualizar aquele mailing, porque a 

gente manda resposta e volta um monte, dizendo que não foi possível enviar. 

 



PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Os cadastros são informados por 

cada conselheiro Delaine. Então às vezes se volta, às vezes volta porque a caixa está 

cheia, porque a pessoa mudou de e-mail. Então a gente precisa também da colaboração 

dos conselheiros, titulares, suplentes para que o nosso cadastro aqui da Secretaria se 

mantenha atualizado. É muito importante.  

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO LESTE 1 – DELAINE ROMANO – 

Secretário, desculpa interromper. Eu já mandei até um e-mail falando, vários e-mails 

que estão voltando com erros, até do Ângelo, por exemplo faltava uma letra. Então não 

vai, ele volta o tempo todo, eu posso até auxiliar nisso. Mas assim, pra a gente não ficar 

mandando e voltar um monte de e-mail, falando nossa e aí eles não são mais 

conselheiros ou não estão mais. Só para ficarmos a par da nova composição.  

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Vamos aproveitar o início de 

mandato para dar uma limpada. Lili, por favor. 

 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – Vamos sim. Na próxima reunião 

do dia 16 de março, nós pedimos que vocês nos encaminhem um mini currículo com 

foto para ser apresentado, nós estamos aceitando a pauta da Delaine. Eu vou pedir para 

Fernanda formalizar esse e-mail, com os dados de vocês, vocês nos encaminhem com 

uma foto para estar fazendo a apresentação na próxima reunião. Então a próxima 

reunião do dia 16 de março vai ser apresentado cada conselheiro com o suplente. Então 

eu peço a gentileza que todos estejam presentes e também com o suplente. Senhor 

José Ramos, por favor. 

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO NORTE 2 – JOSÉ RAMOS – Olá. Eu 

queria só mencionar, até porque as atas anteriores foram aprovadas e a gente 

mencionou em dezembro, em janeiro as nossas preocupações aqui no macro norte 2, 

referente a bacia hidrográfica do Rio Cabuçu. Aqui Carlos, para você compreender que 

o Cabuçu divide os 2 municípios importantes, um São Paulo e o outro Guarulhos. Ele 

tem uma extensão, ele nasce aqui na Cantareira e tem uma extensão somente de 10km, 

é um rio muito rápido e volumoso. Tivemos sempre a participação da família Covas, 

primeiro a grande canalização do Cabuçu que foi feito pelo então governador Mário 

Covas, e recentemente foi feito o Piscinão pelo falecido prefeito Bruno Covas. E dentro 

desse conjunto, nós temos uma grande dificuldade, você que é de origem do Rio de 

Janeiro que nós temos a rodovia Presidente Dutra, que passa exatamente sobre o 

Cabuçu aqui nesta divisa. Quando da construção, não foi possível dinamitar, criar 



alguma situação dessa curva do Rio e ela é realmente extremamente frágil. Para vocês 

terem uma ideia de gastos, com essa (trecho inaudível) pela ordem de 77 milhões de 

dólares. Tudo isso devidamente registrados, até porque a gente tem alguns coletivos 

que se envolveram fortemente, se envolvem até hoje pela essa questão das enchentes 

que nos assolam sempre a cada verão, principalmente no período (trecho inaudível). 

Como eu tinha colocado no início, a nossa preocupação sempre é essas coincidências, 

principalmente de chuvas na região serrana do Rio de Janeiro. Inclusive eu acabei de 

notificar o sobre o subprefeito Dário aqui do Jacanã, assim como do Vila Maria já tem 

conhecimento do subprefeito Roberto de Godoi. O que a gente está pedindo, até por 

conta que tivemos hoje o prazer de ter a Priscila agora, como também fazendo parte da 

fiscalização, é que nós aprovamos em julho de 2020, na câmara técnica RIVI as obras 

do polo logístico Dutra, e que ele fica exatamente junto dessa curva, que ela é 

extremamente frágil, para segurança hídrica de mais de 500 mil pessoas, que são os 

bairros a montantes dessa curva, a exemplo aqui o parque do Chaves, do Jaçanã, da 

Música que todo mundo conhece, e também bairros do município de Guarulhos como 

parque São Rafael e até a Lagoa dos Patos. Então, o que que acontece esse polímero 

aí onde se encontra essa região nossa mais frágil. Nós aprovamos essa obra, e até 

então a gente não tem notificação da fiscalização, se eles de fato não estão invadindo 

área do antigo leito do Rio, que nos serve como uma espécie de acomodação das 

águas, e que está dentro do plano diretor, como em sua proteção, como a região de 

fundo de vale, e recentemente, de novembro para cá tivemos mais 2 outras notificações 

de uma grande área também que foi  

terraplanada sem os critérios de autorização e aprovação, tanto da Secretaria,  

até porque houve uma grande denúncia da população do entorno dessa área, e também 

a gente em fiscalização, até pelo CADES regional nós identificamos que a planta, é 

interessante você anotar Priscila, que a planta também da antiga indústria toga ela está 

sendo desmontada por dentro. O que significa isso? Essas 2 dobras tanto o Paulo 

logístico, como também a toga, elas são vizinhas de propriedade. Então, o que significa 

isso?  

Se eu tiro a toga da frente, eu ganho para a propriedade do polo logístico à frente da 

Presidente Dutra, da rodovia Presidente Dutra, e tudo isso sem estudo de impacto 

ambiental, sem EIA/RIMA absolutamente nada. Nessa nossa visita aqui dos recém-

eleitos, do CADES regional, nós identificamos que também não tem placa técnica, de 

responsabilidade técnica desses, dos profissionais que estão envolvidos, especialmente 

na toga. Então essa é a nossa grande preocupação do momento, porque esses 

empresários que são 3 na verdade, somada a um quarto que fizemos uma reclamação 

ao Ministério Público referente também à invasão de área pública, eles estão colocando 



em risco não só a quantidade de volume de dinheiro gastado na época, em torno de 77 

milhões, para 450 milhões de dólares de obras do alto da bacia (trecho inaudível) e o 

Cabuçu está nesse processo orçamentário. Então seria de grande importância a visita 

da fiscalização da Secretaria do Verde, especialmente como eu comentei com o nosso 

Juliano, presidente da câmara técnica RIVI, que nós tivéssemos de fato uma grande 

fiscalização da área, se eles estão dentro dos pareceres que foram anunciados na 

época e a gente votou a favor. Inclusive no dia desta reunião nós colocamos essa 

interferência, de que temos que tomar cuidado para que essa terraplanagem não 

invadisse a área do rio. E recentemente em observação a foto, pelo Google, a gente já 

tem observado que eles de  

fato estão terraplanando sobre essa área. Então, a gente tem que observar isso 

rigorosamente, porque vai colocar em risco todo esse projeto feito pela família Covas e 

também o mais importante de tudo, vai colocar em risco a vida, a exemplo do que 

aconteceu em Petrópolis, a vida e segurança de milhares de pessoas desses bairros 

que estão a montante do Rio. Então isso é uma grande preocupação. E uma outra 

grande questão também, trazida também pelo CADES regional, é uma questão de 

operação Rodoviária que foi notificada aqui a convite do próprio conselho participativo, 

de uma reunião que estava  

ocorrendo essa operação Rodoviária numa área do antigo Lar Center, na Vila 

Guilherme. Essa área já passou por várias situações na câmara técnica RIVI, é uma 

área do antigo lixão de São Paulo, e que está sendo realizada uma operação Rodoviária 

agora por uma empresa chamada Buser. Então essas informações são importantes 

porque também nós  

estamos ali com dezenas de pessoas, centenas de pessoas se  

utilizando de ônibus fretados, e que estão em cima de uma área contaminada por gases 

e que a gente tem grandes preocupações, inclusive mencionada no conselho 

participativo, e posteriormente mencionada por uma reportagem do diário da zona norte, 

inclusive onde a gente até menciona o CADES municipal também dessa participação e 

seria importante vocês terem esse conhecimento, porque é uma área realmente também 

frágil e vizinha do parque, parque municipal Vila Guilherme Trote. Então a gente não 

sabe, em termos ambientais que tipo de interferência, se essa movimentação de ônibus, 

caminhões e toda essa logística diante do vizinho parque, em termos de flora, de fauna 

e etc, tudo o que pode acontecer. Então eu queria caracterizar e me coloco à disposição 

da Priscila, e eu anotei aqui do William vaga para que a gente possa visitar, e também  

a discussão do Juliano no momento que quiserem presencialmente, para que a gente 

tenha de fato a tranquilidade dos registros técnicos dessa condição que nós estamos 

muito preocupado nesse momento aqui na nossa região, na macro norte 2. Obrigado. 



Inclusive, pela fala da Palmieri, nós vamos mandar para vocês para agregar essa ata 

da reunião de hoje do CADES, a própria ata do CADES regional, onde a gente menciona 

essas questões que é de grande importância para a vida e segurança de milhares de 

pessoas, principalmente aqui no vale do rio Cabuçu. Obrigado aí pela escuta de vocês. 

 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – Obrigado senhor José Ramos 

pela sua explanação.  

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Obrigado senhor José Ramos. A 

gente está atento, salvo engano não é a primeira vez que eu lhe ouço falar sobre o 

Cabuçu, a gente tem a Priscila, se a Priscila quiser falar alguma coisinha antes da gente 

passar adiante, é importante aí que a gente mantenha a fiscalização e tome as medidas 

necessárias, caso adequadas. Priscila, você quer falar alguma coisa? 

 

CONSELHEIRA SUPLENTE CFA – PRISCILA DINIZ – Sim, quero primeiramente 

agradecer as informações prestadas pelo Ramos, e eu gostaria também de pedir ajuda 

dele. Primeiro eu preciso que ele me envie a localização dessas fiscalizações, porque 

inicialmente precisa ver se já há um processo de fiscalização em aberto em um curso. 

Se não houver a gente vai abrir um, e eu vou precisar que ele reduza a termo, ou seja, 

escreva tudo o que aborda a denúncia para que a gente comece a fazer as fiscalizações. 

Pode ser feito até mesmo pelo meu e-mail, ontem mesmo eu respondi para você um e-

mail, explicando como que funciona o portal 156. Então me mande por e-mail os locais 

para a gente dar vazão a isso, começar as fiscalizações, se já não houverem sido 

iniciadas e ver o que que a gente consegue apurar. 

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO NORTE 2 – JOSÉ RAMOS – Perfeito 

Priscila, a gente vai mandar sim, com certeza.  

 

CONSELHEIRA SUPLENTE CFA – PRISCILA DINIZ - Muito obrigada. 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Cris Palmieri, quer falar alguma 

coisa?  

 

REPRESENTANTE TITULAR UGT - CRIS PALMIERI - Sim, eu gostaria de ressaltar 

alguns pontos em relação à sugestão de pauta, mesmo mandando por e-mail, nada 

como falar e relatar numa ata.  



E o que que eu queria dizer, como sugestão? Por causa da de algumas questões 

básicas, outras para a gente poder ter um conhecimento com maior propriedade, poder 

atuar nas ações em vários pontos e participação e divulgação ao mesmo tempo, é bom 

para os 2 lados. Então o que que eu considero? Por exemplo, teve todas essas questões 

em relação às chuvas, e o que que acontece nessa época como a maioria de nós 

sabemos, é que tem infestações de animais filantrópicos, tem a questão de 

deslizamento que leva a áreas de risco. A gente pode chamar aqui representantes nessa 

área para fazer uma breve apresentação de como, o que acontece, mapeando aí essas 

áreas de risco e como a gente pode ajudar as nossas comunidades, esses espaços, 

onde tem essas interferências, nada como relembrar. Porque é diferente, tanta coisa 

que está acontecendo que a gente precisa ver porque está uma infestação de mosquito 

também, além de materiais detritos. Quando houve algumas campanhas no passado, 

aí um ano antes de toda essa questão da pandemia, eu fui em alguns mutirões, com 

vários representantes de várias áreas, fiquei participando do movimento da ODS, da 

Agenda 21 ainda, o que que acontece? Estando na área do trabalho, muitos impactos 

sobre os trabalhadores, por isso que a gente trabalha com essas questões e as 

comunidades e nos procuram, e eu vi muitos folhetos de vocês sobre várias questões, 

de risco, então tem questões aí que são sazonais, em época de chuva, outros não. De 

poder colocar áreas que tem muita água, nós temos córregos, nós temos problemas 

com os ratos, ratazanas, camundongos e tudo mais, e tem as comunidades de maior 

vulnerabilidade. Então por isso que eu acho interessante resgatar essas campanhas, 

porque mesmo estando em papel pequeno, a gente pode colocar em certos locais mais 

estratégicos, como padaria, mercearias, feiras para as pessoas entenderem o que 

acontece. A falta às vezes de conhecimento é leva a ter uma série de atitude, ter ações 

que não ajudam. E o descarte correto daqueles eco pontos, para a gente relatar. Eu 

converso muito, e muitas pessoas não com não sabem, não conhecem. Bom isso, e em 

relação às áreas de risco, quais são aí as subprefeituras que tem essa maior área de 

risco para poder os conselheiros aqui e mesmo os cargos regionais atuarem mais. As 

câmaras técnicas, qual a situação? Esse é o terceiro ponto, são as câmaras técnicas, 

como estão as câmeras técnicas, o que que deu andamento, como é que a gente pode 

colocar? Porque a pandemia bagunçou muito a nossa cabeça. E o último são eventos, 

um dos eventos que eu gostaria que vocês trouxessem aqui, por exemplo, representante 

que eu já tomei conhecimento em relação à agenda 2030 é a Malu, por exemplo. Ela 

falou sobre a virada ODS, que vai acontecer em julho e é um megaevento, e é de 

interesse de tudo, da cidade, é uma referência para fora. Como eu trabalho com a 

jornada 2030 e participei de vários cursos (trecho inaudível) sobre isso, então eu tenho 

interesse de como a gente participa, qual é esse edital, como é que a gente também 



como conselheiro pode participar junto com a prefeitura e como sociedade civil e junto 

às empresas, junto às outras várias instituições. A participação os eixos, parece que são 

5 eixos temáticos em vários pontos de locais, explanar um pouco sobre isso que está 

muito em cima, eu sei que vai soltar um edital, se já não soltou porque eu não consegui 

achar, sobre essa questão da virada que é da prefeitura, porque a virada sustentável 

ela é privada, e a gente acaba participando. Mas a virada daqui a virada ODS pelo que 

eu entendi é um megaevento que está sendo lançado. Gostaria de conhecer um pouco 

mais e ver se a Secretaria, como é que vocês vão participar, e se a gente pode participar 

junto. Obrigada.  

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Valeu, obrigado Cris. Juliano, 

queria comentar alguma coisa? 

 

REPRESENTANTE SUPLENTE CLA - JULIANO FORMIGONI – Sim. Só respondendo 

mais ou menos o Ramos, a gente já teve oportunidade de falar na câmara técnica do 

CADES em relação a esse assunto, esclarecer a todos os conselheiros que a gente na 

nessa área que ele está dizendo, a gente teve um RIVI aprovado, e na consequência 

dessa aprovação do RIVI, ele tinha que autuar um processo de acompanhamento de 

RIVI, o que ele já fez, mas ele ainda não tem um relatório semestral apresentado. Isso 

porque? Porque ele abre primeiro um processo fala que vai dar início às obras e depois 

ele vai fazendo todo acompanhamento para que a gente possa analisar. Então os 

técnicos já estão analisando esse inicial, só para dar uma satisfação, em relação ao que 

a Secretaria está fazendo. Quanto ao licenciamento ambiental, é claro, dentro do nosso 

parecer, que a câmara técnica do CADES aprovou que ele estava buscando uma licença 

na Cetesb. Então a fiscalização também é da Cetesb e nossa. E outro ponto que eu só 

colaborando com o que a Priscila falou, eu vi as suas denúncias no WhatsApp e tal, mas 

seria interessante a gente montar um processo SEI disso, com o acompanhamento. Se 

você endereçasse carta ao secretário, ou ao presidente Carlos do CADES, a gente 

abriria um processo no SEI e tudo fica documentado lá dentro. Então só colaborando 

com a com o que a Priscila disse, eu acho que é isso, no momento é isso aí. Obrigado. 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Valeu Juliano, muito obrigado. 

 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – A Delaine levantou a mão. 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Delaine, vamos lá! Delaine, depois 

o Ramos. 



 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO LESTE 1 – DELAINE ROMANO – Oi 

de novo, é rapidinho. Eu achei a minha ficha cadastral, eu acho que nós preenchemos 

em 2019. Eu vou enviar para Liliane, porque eu não sei se vocês têm aí a mão, é super 

simples de preencher, até o próprio conselheiro pode preencher e aí eu tenho uma em 

PDF também.  

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO –  A gente passa para todos e pede 

atualização.  

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO LESTE 1 – DELAINE ROMANO – Se 

vocês quiserem usar a minha de PDF só para a pessoa saber o que tem que preencher 

em cada formatação, pode mandar, não tem problema. E aí eu vou mandar uma aberta, 

que aí é só tirar os dados e mandar para todo mundo, porque fica bem simples e bem 

limpa, está bem organizado. É de vocês mesmo, veio daí. 

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Muitíssimo obrigado, Delaine. 

Valeu mesmo. José Ramos. 

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO NORTE 2 – JOSÉ RAMOS – 

Agradecer o Juliano, sem dúvida, porque tecnicamente a gente tem que observar o que 

está acontecendo, nós vamos realizar registros lá, inclusive com drone, para que a gente 

passe para a Priscila e também para a Secretaria a nossas preocupações. Inclusive 

Juliano e, especialmente Carlos, existe as questões dos conselhos, que é a própria ata, 

então eu vou encaminhar, eu acho, até para agregar essa até o que a Palmieri tinha 

comentado, a Cris dessa aproximação do CADES municipal dos CADES regionais, e aí 

a gente ter essa (trecho inaudível) dos 32 CADES, que é nosso grande objetivo nesse 

futuro tão breve, que é importante da gente trazer essa ata, e ela é realmente um 

documento, da responsabilidade desses inclusive recém eleitos, como o próprio Carlos 

tinham mencionado, desses conselheiros recém eleitos que tiveram nessa região, 

inclusive fazendo registros de fotos de observando o que de fato está acontecendo na 

região. Então Juliano, eu vou encaminhar mais uma vez um e-mail agregando a ata, e 

me colocar à disposição inclusive, se vocês quiserem fazer visitas pessoais, etc e 

tal.  Mas eu quero reconsiderar que a ata realmente é um documento principal e que 

representa todo aquele coletivo aqui, especialmente do CADES regional e de os outros 

CADES. Esse documento representa, de fato o que o coletivo aprovou, e especialmente 

diante do que o Carlos passou com a presença ou do representante, do presidente do 



CADES, o subprefeito que ele também tem conhecimento, e que na verdade ele também 

diz às vezes que tem, e ele tem alguns limites, quando as subprefeituras foram criadas, 

e que hoje já não tem mais essa condição, ele tem que reportar a própria Secretaria das 

subprefeituras e às vezes ele não tem esse poder. Mas eu acho que a ata, sim, como 

representante da sociedade civil local e das nossas preocupações, é o que nós vamos 

buscar, inclusive uma boa dica ao nosso Carlos, o secretário que sejam notificados os 

CADES que a gente queria apresentar no macro norte, por exemplo, eu no caso no 

macro norte, existe um representante do CADES municipal e que, inclusive, eles 

possam nos agregar aos grupos desses CADES oficiais. Por exemplo, eu tenho 

amizade, represento, na verdade, o CADES Casa Verde, tenho amigos lá de fato, mas 

eu não posso oficialmente pedir para ele me agregar ao grupo que tem as discussões 

laterais durante a semana, assim como no Jaçanã também, e inclusive em 

Santana/Tucuruvi que são os 4 CADES que a gente está mais próximos, e lógico que 

eles têm as reivindicações deles dentro da origem, do local, dos seus bairros para que 

a gente possa também traduzir aqui no CADES municipal. Então essa é a nossa grande 

demanda, até porque eu tenho identidade com o CADES Vila Maria, e as nossas 

grandes preocupações por conta da bacia hidrográfica do Cabuçu, inclusive para 

conhecimento vamos também reportar todos os acontecimentos para a sub Bacia Tietê, 

Cabeceiras, que tem a representação sim, dos municípios envolvidos e que vão tomar 

conhecimento também das questões da Bacia do Cabuçu e esses empresários que 

estão fazendo algumas coisas não corretas. Inclusive, também Priscila, nós precisamos 

da colaboração e temos representante aqui no CADES municipal do próprio CREA, 

porque a partir do momento que um engenheiro vem e dá informação técnica para essas 

terraplanagens, ele também não deixa de ser um criminoso, que expõe o seu 

conhecimento técnico para benefício próprio e benefício outros, que a gente já conhece. 

Então essa é a minha disposição para que a gente coloque avante essas questões, 

porque realmente é preocupante. Obrigado, viu Juliano. A disposição sempre.  

 

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Valeu José Ramos. Concordo, 

exatamente. Os conselheiros dos CADES trabalhando próximos aos conselheiros dos 

CADES regionais isso gera para a gente ações mais eficientes, mais eficazes em 

relação aos temas importantes, envolvimento das subprefeituras, não só da Secretaria 

do Verde, mas o envolvimento também de subprefeituras, lembrando mais uma vez que 

os subprefeitos são os presidentes dos CADES regionais, conversei recentemente com 

todos os 32, estão sempre todos abertos a colaborar e trabalhar conosco. O que eu falei 

também da questão família, de vez em quando sai uns arranca-rabos, mas todos esse 

em geral se adoram, e bacana a lembrança do envolvimento dos órgãos de classes para 



também colaborar nas fiscalizações e exigir que as normas e a legislação sejam bem 

cumpridas. É fundamental lembrar que a gente o verde, ele permeia diversa ações e 

diversas áreas, e talvez para resolver determinados problemas a gente consiga aí 

resultados a bacanas através do envolvimento de outras áreas, como por exemplo a 

sugestão do José Ramos, envolvimento de órgãos de classe, Crea e por aí vai. Muito 

bem, parabéns aí pela colocação. A Jaciara quer falar também? 

 

REPRESENTANTE TITULAR MACRORREGIÃO SUL 2 – JACIARA SCHAFFER - Oi. 

Então eu queria dar uma sugestão. Liliane, você tem desenvolvido um trabalho muito 

importante aqui no CADES, e também queria fazer um complemento até para os novos 

candidatos que já estão aqui presentes na pauta. Na verdade, conselheiros. Então, por 

exemplo, essa questão que o José Ramos levantou, muito dos conselheiros não 

conhece, eu como já estou a 5 anos nessa caminhada, a gente já conhece, já debateu 

diversas vezes. Então seria importante e super pertinente o que ele disse, mas eu acho 

que para que os novos conselheiros não fiquem perdidos, que a gente possa seguir as 

a pauta do dia e no final do dia, se tiver algum complemento, então, por exemplo, no 

caso, eu vou pegar um específico do meu colega José Ramos. Ele falou, olha, no mês 

que vem eu gostaria de falar a pauta sobre o Rio Cabuçu e assim, o conselheiro, ele 

não vai ficar perdido aqui, poderá ter muito mais apoio e aí ele faz uma apresentação e 

assim fica mais elucidativo. Assim as pessoas, elas se engajam mais naquele subtema, 

digamos assim. Isso seria uma colocação para que a gente pudesse seguir a pauta e a 

gente quando tivesse, por exemplo, eu tive uma nova ideia hoje, eu vou deixar isso 

escrito no e-mail, falar a minha pauta, eu poderia falar sobre tal assunto que é pertinente 

a área da zona sul, por exemplo. Assim, as pessoas conheceriam e teriam mais essa 

força. E lembrando também, que nós somos conselheiros municipais, então eu sei que 

nós também temos ligações com CADES de cada sub-região, porém, nesse momento 

eu estou fazendo o meu papel municipal, então eu tenho que ver não só a questão da 

zona norte, leste, oeste, mas como a municipalidade, São Paulo inteiro. Então é só para 

que a gente tenha uma questão mais direcionada e a gente não fique se perdendo em 

cada caso de cada parte da cidade. Assim, eu acho que isso é uma coisa que aconteceu 

no passado. Acho que a gente pode melhorar dentro dessa forma. Isso é uma sugestão 

para que a gente possa fazer uma organização. Obrigada. 

 

COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – Sim, Jaciara. Obrigada você pela 

sua sugestão. 

 

 PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO –  Obrigado Jaciara.  



COORDENADORA GERAL DO CADES - LILIANE – Carlos dando como encerrada a 

nossa reunião de hoje?  

  

PRESIDENTE DO CADES - CARLOS EDUARDO – Todos falaram, todos tiveram 

oportunidade de falar, e concordo a com a Jaciara. Acho que a gente tem que se 

organizar para que a pauta seja justa e adequada a cada reunião e a gente saiba 

exatamente o que a gente espera, mas é importante também ouvir a os conselheiros, 

observações, considerações que cada conselheiro acha importante, é um espaço para 

de colaboração e para que a Secretaria, e nós da Secretaria do Verde, a gente tome 

providências sempre que chamados atenção. Então, agradecendo a presença de todos, 

desejando um final da semana de trabalho produtivo para todos. Eu dou por encerrada 

essa reunião do CADES. Abraço a todos, tudo de bom, saúde.  

  

 

 

_____________________ 
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